انتصابات دولت سیزدهم در وزارتخانه ها
وزارت آموزش و پرورش
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور وزیر

اسماعیل بحری زاده

----

----

1400/06/08

سرپرست معاون پرورشي و فرهنگي

حسن شربت دار

----

----

1400/06/08

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

سعید عسگری

----

----

1400/06/17

سخنگوی وزارت در امر بازگشایي مدارس

علیرضا کمرئي

----

----

1400/07/01

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

رییس مرکز حراست وزارت

یوسف امیری

----

----

1400/06/30

سرپرست سازمان فناوری اطالعات ایران

محسن نادری منش

----

----

1400/06/30

معاون توسعه سرمایه انساني و مدیریت منابع

هادی اصالن زاده

سمت

رئیس حوزه ریاست مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه
معاون اجرایي مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های

1400/07/03

دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مدیر اداری مالي مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه

وزارت اطالعات
معاونت اطالعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد
وزارت
رئیس سازمان حراست کل کشور

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

----

----

----

1400/06/17

----

----

----

1400/06/29

وزارت امور اقتصادی و دارایي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتي

مهدی اسماعیلي

----

مهم ترین سابقه
مدیرعامل خبرگزاری برنا
مدیر کل ر.ع سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ انتصاب
1400/06/06

مشاور وزیر

سید رضا عظیمي

----

معاون امور اقتصادی دولت 12

1400/06/16

مشاور وزیر

محمد جواد شریف زاده

----

----

1400/06/16

----

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

1400/06/16

احمد تقوایي نجیب

----

رییس مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات مجلس

1400/06/21

علي اکبر عرب مازار

دکتری اقتصاد

رییس سازمان امور مالیاتي کشور دولت 9

1400/06/24

مجتبي فر مهیني فراهاني

----

سرپرست معاونت امور اقتصادی
سرپرست مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد
هوشمند
مشاور وزیر در امور مالیاتي
سرپرست مرکز بازرسي ،مدیریت عملكرد و
پاسخگویي به شكایات
دبیر شورای عالي مناطق آزاد تجاری-صنعتي و

دکتر سید محمد هادی
سبحانیان

رییس حراست شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های
نفتي

1400/07/01

سعید محمد

----

----

1400/07/01

معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصي سازی

حسین قربان زاده

----

----

1400/07/03

مشاور وزیر در حوزه بانكي

ابراهیم شیباني

----

----

1400/07/04

ویژه اقتصادی

وزارت امور خارجه ایران
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون سیاسي

دکتر علي باقری کني

----

----

1400/06/23

معاون اداری و مالي

دکتر محمد فتحعلي

----

----

1400/06/23

معاون دیپلماسي اقتصادی

دکتر مهدی صفری

----

----

1400/06/23

مشاور وزیر

دکتر سید عباس عراقچي

----

معاون سیاسي وزیر دولت  11و 12

1400/06/23

مشاور وزیر

دکتر علي ابوالحسني

----

معاون اداری و مالي وزیر دولت  11و 12

1400/06/23

مشاور وزیر

دکتر سید رسول مهاجر

----

معاون دیپلماسي اقتصادی وزیر دولت  11و 12

1400/06/23

رئیس مرکز مطالعات سیاسي و بینالمللي

دکتر حسن شیخ االسالمي

دکتری روابط بین الملل

رئیس دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
معاون اجرایي  ،دانشجویي دانشكده روابط بین الملل

1400/07/10

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتي
سرپرست دفتر هماهنگي هیاتهای رسیدگي به

دکتر سیدمحمد پورحسیني

----

عضو هیات علمي دانشگاه

تخلفات اداری
مشاور و دستیار امور ویژه وزیر
سرپرست مرکز روابط عمومي و اطالع رساني
وزارت
معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشكي و
تخصصي وزارت
مدیرکل دفتر بازرسي ،ارزیابي عملكرد و

تاریخ انتصاب
1400/06/06
1400/07/10

دکتر علي نمكي

----

عضو هیات علمي دانشگاه

1400/06/08

مهندس محمد هاشمي

----

----

1400/06/17

دکتر ابوالفضل باقری فرد

----

استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
ایران

1400/06/22

دکتر علیرضا رحیم نیا

----

----

1400/06/30

معاون پرستاری وزارت

دکتر عباس عبادی

----

استاد دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل (عج)

1400/07/04

معاون دانشجویي و فرهنگي وزارت

دکتر عباس شیراوژن

----

----

1400/07/04

مدیرکل همكاری های بین الملل وزارت

دکتر محمد حسین نیكنام

----

معاون بهداشت وزارت

دکتر کمال حیدری

----

رییس موسسه ملي توسعه تحقیقات علوم پزشكي

دکتر فرید نجفي

پاسخگویي به شكایات وزارت

استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
تهران
دانشیار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
اصفهان
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

1400/07/06
1400/07/10
1400/07/11

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتي

اسماعیل زارعي کوشا

----

----

1400/06/06

مشاور وزیر و سرپرست مرکز حراست

علي اکبر رضایي

----

----

1400/06/06

سرپرست مرکز روابط عمومي و اطالع رساني

سید مرتضي موتورچي

----

----

1400/06/07

غالمحسین حسیني نیا

----

معاونت امور تعاون ،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي

1400/06/16

سرپرست سازمان تامین اجتماعي

میرهاشمموسوی

----

----

1400/06/20

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت

محمد چكشیان

----

----

1400/06/22

معاون امور اقتصادی وزارت

احمد خاني نوذری

----

----

1400/06/22

سرپرست صندوق بازنشستگي کشوری

محمد اسكندری

----

----

1400/06/29

مدیر کل توسعه منابع انساني وزارت

عقیل یارویسي

----

----

1400/06/30

معاون رفاه اجتماعي وزارت

داریوش ابوحمزه

----

----

1400/07/10

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فني حرفه ای
کشور

وزارت جهاد کشاورزی
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت

دکتر علي اکبر مَتكان

----

----

1400/06/08

علیرضا رضازاده

----

----

1400/06/28

----

قائم مقام معاونت تولیدات دامي وزارت

1400/06/29

----

مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغني وزارت

1400/06/30

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایي

1400/06/31

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومي و اطالع
رساني
سرپرست معاونت امور تولیدات دامي وزارت

مهندس حسین دماوندی
نژاد

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت

مهندس علیرضا مهاجر

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت

دکتر محمد قرباني

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایي ایران

دکتر اسماعیل قادری فر

دکتری اقتصاد
کشاورزی

مدیرکل حمایت و پشتیباني امور پژوهش و فناوری وزارت
علوم
دکتری مدیریت

مدیرکل تجاریسازی فناوری معاونت علمي و فناوری

تكنولوژی

مدیرکل برنامهریزی و هماهنگي معاونت علمي و فناوری

1400/06/31

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمي و
فناوری ریاست جمهوری

وزارت دادگستری
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون وزیر و رییس سازمان تعزیرات حكومتي

احمد اصانلو

----

----

1400/07/06

وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

جانشین وزیر دفاع

سید مهدی فرحي

----

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاونت آماد و امور صنعتي وزارت دفاع
ریاست سازمان های صنایع دفاع و هوا فضای وزارت دفاع
فرماندهي قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای

1400/06/23

مسلح
رئیس دانشگاه صنعتي مالک اشتر

قاسم تقيزاده

----

جانشین وزیر دفاع

1400/06/23

رئیس سازمان صنایع دریایي

جبل عاملیان

----

----

1400/07/12

مدیر عامل صنایع الكترونیک ایران (صاایران)

رستگاری

----

ریاست سازمان صنایع دریایي

1400/07/12

وزارت راه و شهرسازی
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتي

علي جعفری

دانش آموخته حقوق عمومي

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالي امنیت ملي
معاون قرارگاه فرهنگي اجتماعي بقیهاهلل

1400/06/20

مدیر گروه سیاسي شبكه افق سیما
دستیار ویژه وزیر

مهدی غضنفری

دکتری مهندسي صنایع

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دولت 10

1400/06/25

مشاور وزیر در امور راهبردی و توسعه مدیریت

ایمان اسالمیان

----

----

1400/07/09

سرپرست شرکت بازآفریني شهری ایران

حسن احمدی نوری

----

عضو هیئتمدیره شرکت بازآفریني شهری ایران

1400/07/10

مشاور وزیر در امور مسكن و شهرسازی

ابوالفضل نوروزی

----

----

1400/07/11

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سمت
رئیس مرکز حراست وزارت

فرد منصوب
شده
حسین صداقت
مهر

تحصیالت
----

مهم ترین سابقه
مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت صنایع و معادن
مدیرکل حراست جمعیت هالل احمر کشور

تاریخ انتصاب
1400/06/15

معاون دفتر ماشینسازی و نیرو محرکه
معاون طرح و برنامه

سید مهدی
نیازی

----

مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادهها
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

1400/06/22

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی
معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران

علیرضا
پیمانپاک

----

دبیر هیئت عامل راهبر تجارت آستان قدس
مدیر نفت و گاز مرکز همكاریهای فناوری ریاست جمهوری

1400/06/22

در دولت دهم
مدیر بانكي و اعتباری صندوق توسعه ملي
دستیار ویژه وزیر و رئیس ستاد راهبری شرکتها و موسسات غیرحاکمیتي
تحت پوشش وزارت

علي نبوی

----

مدیر سرمایهگذاری داخلي و سرپرست فناوری اطالعات
صندوق توسعه ملي

1400/06/22

دبیر کارگروه مالي وزارت صمت
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي

صدیف بیگزاده

----

----

1400/06/22

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری

یونس سلماني

----

----

1400/06/22

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

دکتر محمد سلیماني

دکتری مخابرات

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت 9
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای
ممیزه

نماینده تهران در دوره نهم مجلس
معاون امور دانشجویي در وزارت فرهنگ و آموزش

1400/06/09

عالي
مشاور وزیر علوم در امور هیاتهای امنا و ممیزه

دکتر مهدی بیات

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتي

دکتر علي شمسيپور

مشاور وزیر علوم در امورجوانان و نخبگان

دکتر میثم یاری

مشاور وزیر در امور علمي ،تحقیقاتي و فناوری

دکتر علي خیرالدین

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمي وزارت
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

دانش آموخته

مدیریت فرهنگي دانشگاه بوعلي سینا

شیمي

سرپرستي مرکز رشد دانشگاه بوعلي سینا

----

مشاور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

1400/06/16

عضو هیأت علمي دانشگاه بوعلي سینا

1400/06/29

استاد تمام ممتاز دانشگاه سمنان

1400/07/06

----

1400/07/06

دانش آموخته
شیمي
دکتری عمران و
سازه

دکتر محمد خلج

دکتری مهندسي

امیرحسیني

برق

دکتر هاشم داداش پور

----

مدیرکل روابط عمومي وزارت علوم
مدیرکل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

1400/06/09

1400/07/07

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت

محمدحسین هادیان

----

----

1400/06/15

مشاور وزیر

قاسم خورشیدی

----

رئیس مرکز حراست وزارت دولت 12

1400/06/15

محمود شالویي

----

مهدی محمدی

----

مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

سیدمجید پوراحمدی

----

معاون امور فرهنگي وزارت

یاسر احمدوند

دبیر شورای فرهنگ عمومي کشور

سید مجید امامي

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت

سیدمحمود اسالمي

مدیر موزه هنرهای معاصر تهران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان و مازندران
رایزن فرهنگي جمهوری اسالمي در بلگراد
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتي و سرپرست
معاونت امور هنری

مدیرکل هنرهای تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مدیرکل آموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ

1400/06/21

ارشاد اسالمي
رئیس مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انساني وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي
مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگي به امور
مراکز فرهنگي

مدیرکلي حوزه وزارت دولت 12

1400/06/21

مشاور معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
مدیر بازرسي و امور مدیران هلدینگ عمران و ساختمان
بانک مهر اقتصاد

1400/06/21

فرماندار شهرستان خوانسار
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری اصفهان
دکتری عرفان و
تصوف اسالمي
دکتری فرهنگ
وارتباطات
دکتری مدیریت

مدیر انتشارات موسسه همشهری
معاون اجرایي مجمع ناشران انقالب اسالمي

1400/06/28

مدیر روابط عمومي بنیاد دایرةالمعارف
---مدیرکلي مالي و اداری سیما
مدیرکل برنامهریزی ساالنه سازمان صداوسیما

1400/06/31
1400/07/01

معاون مالي و اداری مرکز تحقیقات صداوسیما
مدیر مالي و اداری شبكههای دو و چهار
مشاور وزیر
مشاور وزیر در بازسازی ساختارهای حقوقي عرصه
فرهنگ
معاون وزیر و رییس سازمان امور سینمایي و سمعي
بصری

الدن حیدری
سعید کرمي
محمد خزاعي

----

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دولت 12

دکتری حقوق

مدیرعامل موسسه انتشارات سروش

خصوصي

معاون فرهنگي و تولید موسسه انتشاراتي امیرکبیر

----

عضو کمیسیون هنر شورای عالي انقالب فرهنگي

1400/07/01
1400/07/07
1400/07/07

موسس و سردبیر روزنامه صبح نو
دکتری
معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت

فرشاد مهدی پور

سمت

فرد منصوب شده

معاون سیاسي

دکتر محمدباقر خرمشاد

سیاستگذاری
فرهنگي

عضو هیات مدیره خبرگزاری مهر و روزنامههای جامجم،
صبحنو و تهرانتایمز و سایت خبری فردا
مدیر خبرگزاریهای خانه ملت و شانا

1400/07/11

موسس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمي

وزارت کشور
تحصیالت
دکتری علوم
سیاسي

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون آموزشي و پژوهش وزارت خارجه دولت 8
معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دولت 9

1400/06/14

ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

فرمانده قرارگاه عملیاتي مقابله با کرونا

محمدحسین سپهر

----

----

1400/06/18

مشاور و دستیار وزیر

دکتر عبدا ...مرادی

----

----

1400/06/23

معاون توسعه مدیریت و منابع

ابوطالب شفقت

----

----

1400/06/27

مدیرکل امور زنان و خانواده

دکتر زینب اختری

دکتری فیزیولوژی

عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل

1400/06/30

وزارت میراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مدیرکل روابطعمومي و اطالعرساني

حسن میثمي

----

----

1400/06/24

قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگي کشور

دکتر علي دارابي

معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صداو سیما

1400/06/29

معاون گردشگری وزارت

علياصغر شالبافیان

دکتری علوم
سیاسي
کارشناسي ارشد
مدیریت

معاونت هلدینگ گردشگری تامین اجتماعي

1400/06/29

استراتژیک
مشاور و مسئول پیگیریهای ویژه وزیر

دکتر طاهره قیومي

----

رییس مرکز ارتباطات و اطالعرساني دفتر ریاستجمهوری

1400/06/29

مشاور وزیر در امور فناوریهای نوین

مهندس احمد خورشیدسوار

----

مسئول فضای مجازی صدا و سیما در مرکز استان فارس

1400/06/29

وزارت نفت
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتي

پیام کهتری انور

----

----

1400/06/08

مهدی علي مددی

----

----

1400/06/21

سرپرست معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه
انساني
معاون وزیر ،عضو اصلي هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت ملي پاالیش و پخش فرآوردههای نفتي

جلیل ساالری

----

----

ایران

1400/06/21
1400/07/06

عضو هیئت امنای صندوق بازنشستگي ،پسانداز و
رفاه کارکنان صنعت نفت
مشاور وزیر در امور محوله از جمله نظارت بر

علیرضا ضیغمي

----

----

1400/06/21
1400/07/10

فروش اموال و دارایيهای بابک زنجاني
مدیرکل روابط عمومي وزارت

علي فروزنده

----

----

1400/06/21

سرپرست مؤسسه مطالعات بینالمللي انرژی

محمدصادق جوکار

----

----

1400/06/22

سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری

سجاد خلیلي

----

----

1400/06/28

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملي گاز ایران

مجید چگیني

----

مدیرکلي نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتي
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت در دولت دهم

1400/06/28

رئیس سازمان حراست صنعت نفت

عظیم شیراوند

----

----

1400/06/28

سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگاني وزارت

احمد اسدزاده

----

----

1400/06/29

نماینده وزیر در امور عراق

سیدعباس بهشتي

----

----

1400/06/29

مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران

محسن خجستهمهر

----

----

1400/06/31

مشاور وزیر در طرحها و پروژههای وزارت

سیدشمسالدین موسوی

----

----

1400/07/03

مدیریت کسب و

مدیرعامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي

کار ()MBA

مدیرعامل شرکت پتروشیمي بوشهر

----

----

عضو اصلي و رئیس هیئترئیسه صندوقهای
بازنشستگي ،پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
دستیار وزیر در امور فروش نفت و میعاناتگازی

عبدالحسین بیات
محمدجواد باوند

1400/07/07
1400/07/10

وزارت نیرو
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون تحقیقات و منابع انساني

دکتر رضا انجم شعاع

----

----

1400/07/08

معاون حقوقي ،امور مجلس و پشتیباني

دکتر احمد حیدری

----

----

1400/07/08

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل

مهندس سید اعتضاد مقیمي

----

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر

1400/07/08

مدیرکل دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت

مهندس مریم کارگرنجفي

کارشناسي ارشد
مهندسي

مشاور وزیر نیرو در امور زنان
مدیر کل دفتر بازرسي و پاسخگویي به شكایات وزارت نیرو

1400/07/08

مشاور رئیس و مدیر ارتباطات مردمي کمیته امداد

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

مجید ربیعي

----

----

1400/07/08

مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطالع رساني

علي اکبر کاظمي

کارگرداني

مدیرکل روابط عمومي وزارت صنایع و معادن

1400/07/08

مدیرکل دفتر وزارتي

مهندس افشین روغني

----

مشاور وزیر و رییس مرکز جهاد آبرساني

مهندس میثم جعفرزاده

----

معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن
عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو و سایپا
----

1400/07/08
1400/07/08

وزارت ورزش و جوانان
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي

علیرضا عاصم یوسفي

----

کارگردان و تهیه کننده سینما

1400/06/20

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتي

اسماعیل احمدی

----

----

1400/06/30

بنیامین شكوهفر

----

سرپرست معاونت امور حقوقي ،مجلس و استانهای
وزارت

مدیر کل دفتر ویژه دولت در مجلس
مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان

1400/07/11

انتصابات دولت سیزدهم در معاونت های ریاست جمهوری
معاونت اول
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون توسعه روستایي و مناطق محروم کشور

دکتر سید امیر حسین مدني

----

----

1400/06/23

دفتر رئیس جمهور
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون امور سیاسي دفتر

دکتر محمد جمشیدی

----

----

1400/06/02

دکتر مهدی مجاهد

----

----

1400/06/10

مشاور رئیس دفتر

دکتر احمد شمس

----

معاون هماهنگي ،پیگیری های ویژه و خدمات
مدیریت دفتر

معاون هماهنگي ،پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت
دفتر دولت 12

1400/06/10

مدیرکل تشریفات

رضا نقيپور

----

----

1400/06/20

معاون مراسم و تشریفات دفتر

مجید نوعي

----

----

1400/06/20

معاون ارتباطات و اطالعرساني دفتر

عباس هنرمند

----

----

1400/06/21

نهاد ریاست جمهوری
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد

حسین رمضاني

----

----

1400/06/17

معاون اداری و مالي نهاد

ابوالقاسم کریمي

----

----

1400/06/18

مدیرکل توسعه منابع انساني ،تشكیالت و آموزش

محمود رنجبر

----

----

1400/06/20

رئیس مرکز ارتباطات مردمي ریاست جمهوری

احمد صالحي

----

----

1400/06/21

سرپرست معاونت هماهنگي و پیگیری نهاد

رحمان نصراهلل زنجاني

----

----

1400/06/23

مجید منعمي

----

----

1400/06/29

مشاور فرهنگي رسانه ای معاون اجرایي رییس
جمهور و سرپرست نهاد

معاونت امور مجلس
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مدیر کل حوزه معاونت

علي اسماعیلي

----

----

----

معاونت حقوقي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت

دکتر ابوالفضل درویشوند

----

----

1400/06/23

دکترجلیل محّبي

----

----

1400/06/27

سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه ریزی امور
حقوقي دستگاههای اجرایي

معاونت اقتصادی
سمت

فرد منصوب شده

سمت

فرد منصوب شده

مهم ترین سابقه

تحصیالت

تاریخ انتصاب

سایت یافت نشد
معاونت اجرایي
مهم ترین سابقه

تحصیالت

تاریخ انتصاب

سایت یافت نشد
معاونت علمي و فناوری
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سرپرست مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت

حمید ذوالفقاری

----

معاون ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمي و فناوری

1400/07/03

سمت

فرد منصوب شده

معاونت امور زنان و خانواده
تحصیالت

تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

بنیاد شهید و امور ایثارگران
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

مشاور عالي و مدیرکل حوزه ریاست

دکتر سعید حقیقي

----

----

1400/08/25

معاون توسعه مدیریت و منابع

طاهر موهبتي

----

سرپرست سازمان اقتصادی کوثر

ناصر فخاری

----

معاون حقوقي ،مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیباني سازمان ملي استاندارد ایران
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعي کشور

1400/06/28

معاون اداری و مالي و برنامهریزی سازمان ثبت احوال کشور
معاون مشارکتهای مردمي ،حقوقي و امور مجلس سازمان بهزیستي
1400/06/28

----

سازمان انرژی اتمي ایران
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

سازمان حفاظت محیط زیست
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

سازمان اسناد و کتابخانه ملي
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سازمان اداری و استخدامي کشور
فرد منصوب

سمت

تحصیالت

شده

سرپرست امور مدیریت مشاغل و

عبداهلل

کارشناسي ارشد

نظامهای پرداخت

میرزایي

مدیریت دولتي

سرپرست معاونت توسعۀ منابع و

سید علي

پشتیباني

تفرشي

مشاور رئیس سازمان

رسول رضایي

سرپرست امور سالمت اداری و

محمدحسین

دانشجوی دکترای

دبیرخانۀ هیئت عالي نظارت

شفیعي

حقوق عمومي

مهدی مشفق

مشاور رئیس سازمان در امور
ویژه
رئیس مرکز فناوری اطالعات و
امنیت فضای مجازی سازمان

سجاد مكاری

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون نظامهای پرداخت و امور رفاهي کارکنان دولت

1400/06/23

معاون طرح ،برنامه و بودجه سازمان

دکتری روابط بینالملل

معاون پشتیباني و رفاه سازمان

کارشناسي ارشد حقوق

مشاور معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامي کشور

خصوصي

مشاور معاون حقوقي ،مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامي کشور

1400/06/23
1400/06/24

مشاور حقوقي مرکز نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمي

1400/06/27

----

----

1400/07/03

کارشناسيارشد

معاونت امور نرمافزارها» و «رئیس گروهي تحلیل ،طراحي و توسعۀ سامانهها»ی

مهندسي کامپیوتر

مرکز فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی سازمان اداری و استخدامي کشور

1400/07/07

سازمان برنامه و بودجه کشور
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سرپرست مرکز اطالعرساني ،روابط عمومي و امور بینالملل

مرجان کریمان

----

----

1400/05/24

دستیار ویژه رئیس سازمان

دکتر رحیم ممبیني

----

----

1400/06/14

مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست

دکتر بابک افقهي

دکتری مدیریت

معاونت وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رییس

استراتژیک

کل سازمان توسعه تجارت ایران

معاون امور علمي ،فرهنگي و اجتماعي

دکتر علیرضا علي احمدی

دکتری مدیریت

وزیر آموزش و پرورش

1400/06/15
1400/06/20

انتصاب روسای دانشگاه های وزارت بهداشت
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران

دکتر حسین قناعتي

----

استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

1400/06/20

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

دکتر عبدالرضا پازوکي

----

استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

1400/06/28

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دکتر محمدعلي کیاني

----

استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

1400/07/04

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دکتر شاهین شیراني

----

دانشیار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
تهران

1400/07/10

انتصاب روسای دانشگاه های وزارت علوم
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

سرپرست دانشگاه تهران

دکتر سید محمد مقیمي

دکتری مدیریت دولتي

سرپرست دانشگاه عالمه طباطبائي

دکتر عبداهلل معتمدی

دکتری روانشناسي

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

معاون آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور
معاون اداری و مالي دانشگاه تهران

1400/06/30

رئیس پردیس فارابي دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه شهرکرد
معاون پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي

1400/07/04

سرپرست دانشگاه صنعتي امیرکبیر

دکتر سیدحسن قدسي پور

دکتری مهندسي صنایع

رئیس مرکز تحقیقات سیاستهای علمي کشور

1400/07/06

سرپرست دانشگاه الزهرا

دکتر فریده حقبین

دکتری زبان شناسي

معاون آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه الزهرا

1400/07/07

سرپرست دانشگاه وليعصر رفسنجان

دکتر رضا رنجبر کریمي

دکتری شیمي

ریاست دانشگاه ولي عصر (عج) –  1389تا 1393

1400/07/11

انتصاب استانداران وزارت کشور
سمت

فرد منصوب شده

تحصیالت

استاندار خوزستان

صادق خلیلیان

دکتری اقتصاد منابع طبیعي

استاندار سیستان و

حسین مدرس

بلوچستان

خیاباني

استاندار بوشهر

احمد محمدی زاده

----

سیدعلي احمدزاده

دکتری حقوق خصوصي

سید حامد عاملي

دکتری علوم ارتباطات

مهم ترین سابقه

تاریخ انتصاب

وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

1400/06/14

عضو شورای بیمه مرکزی کشور

استاندار کهگیلویه و
بویراحمد
استاندار اردبیل

استاندار سمنان

دکتری مدیریت استراتژیک

سرپرست و قائم مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور
دستیار و مشاور عالي وزیر نفت
معاونت هماهنگ کننده نیروی دریایي سپاه پاسداران

1400/06/23
1400/06/31

معاون سازمان تعزیرات حكومتي کشور
معاون برنامهریزی ،اقتصادی و اداری و مالي استانداری قم

1400/06/31

فرماندار شهرستان گچساران

سید محمدرضا
هاشمي

معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل

1400/07/04

سرپرست استانداری استان قم
----

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد

1400/07/04

مدیرکل امنیتي و انتظامي استانداری خراسان شمالي
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت های نهم و دهم

استاندار یزد

مهران فاطمي

دکتری آب و هواشناسي

استاندار لرستان

فرهاد زیویار

دکتری علوم سیاسي

استاندار زنجان

محسن افشارچي

دکتری مهندسي کامپیوتر

ریاست دانشگاه زنجان

استاندار فارس

محمدهادی ایمانیه

فوق تخصص گوارش و کبد

ریاست دانشگاه علوم پزشكي شیراز

کودکان

مشاور وزیر در امور دانشگاه ها و طب سنتي ایراني

1400/07/04

دبیر کمیسیون سیاسي و دفاعي دولت ()1390
معاون مرکز بررسي های استراتژیک ریاست جمهوری
رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ()1389

1400/07/07

رئیس پژوهشكده مطالعات فرهنگي و ارتباطات
1400/07/07
1400/07/07

معاون صنایع کوچک و عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتي استان
استاندار اصفهان

سیدرضا مرتضوی

دکتری مهندسي مواد

استاندار هرمزگان

مهدی دوستي

کارشناسي ارشد مهندسي عمران

اصفهان

1400/07/11

مشاور استاندار اصفهان و مشاور بنیاد نخبگان
معاونت فني و مهندسي قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء(ص)
سه دوره مشاور نمایندگان مجلس در حوزه انرژی

1400/07/11

